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Општи подаци

Назив
пројекта

Додир Дунава

Кључне
речи

Смедерево, сведочанства, Дунав

Спровођење
пројекта

30.09.2019. - 03.05.2020.

Научне
Области

друштвене
мултидисциплинарне

Апстракт
пројекта

Смедерево је настало на Дунаву али се у последњих пар деценија
удаљило од њега. Жеља нам је да ученици који буду учествовали у
пројекту, науче да интервјуишу старије суграђане, пронађу занимљиве
приче и научним методама забележе њихова сведочанства о прошлим
временима, када је Смедерево живело на Дунаву. Истражујући,
верујемо да ће наићи на интересантнe људe и места у свом граду за
која до сада нису знали, и заволети Дунав. Покушаће да одговорe на
питање због чега се све то променило истражујући социолошке,
еколошке, економске узроке, уз помоћ стручњака. Провозаће се
Дунавом, ако то буде могуће (тренутно ни један бродић нема дозволу за
то), или само прошетати његовом обалом, са неким од својих
саговорника као водичима, како би стекли бољу слику и
фотографисали тренутно стање места из прича. Књига одабраних
сакупљених сведочанстава биће представљена у Музеју у Смедереву, а
на Блогу би била постављена сва сведочанства и то би било место за
наставак сарадње и разговора на ову тему.

Опис
пројекта

У октобру ће ученици прво бити упознати са темом и током пројекта, а
затим бити обучени да воде интервјуе, записују и бележе камером
сведочанства својих саговорника. Биће подељени у три узрасне групе,
при чему ће најмлађи добити задатак да само забележе сведочења
својих рођака, пријатеља и комшија и ако желе, фотографишу
саговорнике и места о којима они причају. Старији разреди ОШ добиће
задатак да поред сведочанстава, прикупе и мишљења својих
саговорника о разлозима због којих су Смедеревци престали, односно
веома проредили, изласке на Дунав. Такође, њихови саговорници треба
да буду и неки њима непознати људи које ће сами, уз договор са мном,
да контактирају и позову на разговор на наш састанак, чиме ће вежбати



вештине комуникације. Ученици средњих школа ће добити задатак да
сами пронађу и разговарају са различитим стручњацима: еколозима,
новинарима, кустосима, рибарима, лађарима итд.(могу и да их доведу на
састанке), и да поред њихових сведочења о прошлим временима,
покушају да излистају што више узрока због којих се ситуација толико
променила. Све записе, фотографије и документа ће ученици правити и
у електронској форми, и постављати на заједнички Гугл диск, а на крају
ће задужена група ученика, у договору са мном, поставити све на блог
пројекта. Састанци ће бити одржавани једном месечно, али ће се на
некој од друштвених мрежа или преко електронске поште, стално
одржавати веза између учесника пројекта. На састанке ће бити
позивани и неки стручњаци и неки обични људи које ћу ја да позовем,
како би ученици могли да их интервјуишу. Када време буде дозволило,
сви учесници ће у пратњи неких од интервјуисаних људи, ићи на
пловидбу Дунавом, како би посетили нека од помињаних места. Ако то
не буде могуће, ићи ћемо у шетњу обалом, а средства намењена
пловидби би била употребљена за штампање већег броја књига и
симболичне награде за све ученике који буду учествовали у пројекту. На
крају ће учесници одабрати најупечатљивија сведочанства, или њихове
делове, која ће бити одштампана у књизи на крају нашег пројекта, а
старији ученици ће, уважавајући и сведочанстава која су сакупили
млађи, заједнички саставити уводни и закључни текст књиге који треба
да се бави узроцима промене и начинима на који они предлажу да се то
исправи - како вратити Смедеревце Дунаву? У томе ће им помоћи и
кустоси Музеја у Смедереву. Књига ће бити јавно представљена у
Музеју Смедерева на пролеће 2020.године.

Циљна
група

Радила бих са групом од 30-40 ученика, при чему би по десетак ученика
било из ниже наставе, десетак из виших разреда ОШ, и десетак
средњошколаца. Свака од ових група би имала задатке примерене свом
узрасту, како је објашњено у опису пројекта. У циљну групу нам улазе и
сви старији Смедеревци који би се укључили у наш пројекат својим
сведочанствима, фотографијама и као водичи. Блог би представљао
јавно место на коме би сви заинтересовани могли да додају своја
сведочанства, фотографије и размене мишљења на ову тему.
Одштампани примерци књиге би били поклоњени Библиотеци у
Смедереву, библиотекама свих школа учесница, као и Музеју у
Смедереву и Научном клубу у Смедереву, како би постале доступне
свим заинтересованим грађанима.

Циљеви
пројекта

Желимо да скренемо пажњу младим људима на могућности које нам
Дунав даје, а ми их не користимо довољно. Надамо се да ћемо развити
боље разумевање међу генерацијама, мотивисати младе да се окрену
природи и брину о њој. Ученици ће учити да интервјуишу, сакупљају
сведочанства, групишу, анализирају и презентују их, што ће оснажити
њихове вештине за 21.век, а посебно критичност. Надамо се да ће
ученици и њихови саговорници указати на могуће начине решавања
овог проблема - доћи заједнички до неког конкретног идејног пројекта



за оживљавање обале Дунава код Смедерева. Тежимо да ову
занимљиву социолошку појаву забележимо и отргнемо од заборава,
штампањем књиге сведочанстава, и да створимо простор на интернету
за даље сакупљање сведочанстава и размену мишљења, који ће можда
довести до враћања Смедереваца Дунаву.

Циљеви из
програма
прмоције
науке у које
се пројекат
уклапа

Развој различитих програма промоције науке заснованих на научној
култури и научној писмености код свих грађана Републике Србије

Одговорно лице (лице задужено за контакт)

Име и
презиме

Вишња Васиљевић

Занимање наставница Историје

Телефон 064/951-21-36

Имејл nastavnicavisnja@gmail.com

Биографија Рођена сам у Новом Саду 1975.г,где сам завршила ОШ“Јован Поповић“,
Средњу педагошку школу и Филозофски факултет, одсек Историја. У
Смедерево сам дошла 1999.г., када сам се удала. Од 2002.г радим у
основним школама у Смедереву као наставница Историје. Често сам
организовала радионице у Музеју града Смедерева, или се укључивала у
акције Музеја. Неке од мојих радионица су се користиле као пример на
одобреном семинару за претходне циклусе, „Завичајна школа наслеђа“,
који су осмислиле и реализовале га директорка Музеја Татјана Гачпар и
учитељица Невена Перић. Један сам од два аутора и реализатора онлајн
семинара за наставнике „Сарадничко учење, учење за савремени
живот“, одобреног од стране ЗУОВ-а за овај трогодишњи циклус, који је
подржао ваш центар. Крајем 2015. године сам се прикључила E-twinning
порталу. Добила сам две Европске ознаке квалитета. Захваљујући
онлајн семинарима на Teachers Academy, увела сам пројекну наставу у
своје учионице, и наставила са радом на E-twinning порталу, уграђујући
га у редовни наставни процес. Ваш центар је претходних година
подржао моје пројекте „Историја и ми“,„Дворска канцеларија деспота
Ђурђа Бранковића“ и „Нушић и Смедерево у очима калиграфа“.



Пројектни тим

Име и
презиме

Вишња Васиљевић

Занимање наставница Историје

Имејл nastavnicavisnja@gmail.com

Биографија Рођена сам у Новом Саду 1975.г,где сам завршила ОШ“Јован Поповић“,
Средњу педагошку школу и Филозофски факултет, одсек Историја. У
Смедерево сам дошла 1999.г., када сам се удала.Од 2002.г радим у
основним школама у Смедереву као наставница Историје. Често сам
организовала радионице у Музеју града Смедерева, или се укључивала у
акције Музеја. Један сам од два аутора и реализатора онлајн семинара
„Сарадничко учење, учење за савремени живот“, одобреног од стране
ЗУОВ-а за овај трогодишњи циклус, који је подржао ваш центар. Крајем
2015. године сам се прикључила E-twinning порталу. Добила сам две
Европске ознаке квалитета. Захваљујући онлајн семинарима на Teachers
Academy, увела сам пројекну наставу у своје учионице, и наставила са
радом на E-twinning порталу, уграђујући га у редовни наставни процес.
Ваш центар је претходних година подржао моје пројекте „Историја и ми“,
„Дворска канцеларија деспота Ђурђа Бранковића“ и „Нушић и Смедерево
у очима калиграфа“.

Активности научних клубова

НК Смедерево

Активност Од До

Представљање пројекта 30.09.2019. 13.10.2019.

људски ресурси путовање и смештај опрема материјал остали збир

5000 0 0 0 0 5000

Активност Од До

Обука за интервјуе 06.10.2019. 27.10.2019.

људски ресурси путовање и смештај опрема материјал остали збир

10000 0 0 5000 0 15000



Активност Од До

Састанци тимова 27.10.2019. 01.03.2020.

људски ресурси путовање и смештај опрема материјал остали збир

10000 0 0 5000 0 15000

Активност Од До

Пловидба Дунавом 01.03.2020. 26.04.2020.

људски ресурси путовање и смештај опрема материјал остали збир

0 0 0 0 25000 25000

Активност Од До

Штампање књиге 01.03.2020. 03.05.2020.

људски ресурси путовање и смештај опрема материјал остали збир

0 0 0 0 35000 35000

Активност Од До

Представљање књиге 01.03.2020. 03.05.2020.

људски ресурси путовање и смештај опрема материјал остали збир

5000 0 0 0 0 5000

Укупно: 100000

Сагласност клуба
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